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ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ

ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟ ΚΥΤΤΑΡΟ

Το κύτταρο (cell) είναι η μικρότερη δομική και λειτουργική μονάδα της ζωής. Λέγο-
ντας αυτό εννοούμε ότι το χαμηλότερο επίπεδο στο οποίο μπορούμε να παρατηρή-
σουμε να εκδηλώνονται τα φαινόμενα της ζωής, είναι αυτό του κυττάρου, ενώ φυσικά 
στη συνέχεια εμφανίζονται και στα ανώτερα επίπεδα. Το σύνολο των φαινομένων της 
ζωής, μετά το επίπεδο του κυττάρου, επανασυναντάται στο επίπεδο του οργανισμού. 
Ποια είναι όμως τα φαινόμενα της ζωής; Ο μεταβολισμός, ο οποίος διακρίνεται στον 
αναβολισμό δηλαδή τη σύνθεση πολυπλοκοτέρων ενώσεων, από απλούστερες ενώ-
σεις και στοιχεία και τον καταβολισμό, δηλαδή τη διάσπαση συνθετότερων ενώσεων 
προς απλούστερες, η ομοιόσταση (η διατήρηση σταθερής κατάστασης στο εσωτερικό 
των κυττάρων και των οργανισμών), η ερεθιστότητα (η ανταπόκριση σε ερεθίσμα-
τα), ο πολλαπλασιασμός, δηλαδή η παραγωγή απογόνων (κυττάρων, οργανισμών) 
και τέλος ο τερματισμός της ζωής (ο θάνατος). Επίσης η πλειοψηφία των οργανισμών 
επιδεικνύει καθ’ όλο ή κατά μέρος του βιολογικού του κύκλου, το φαινόμενο της 
αύξησης σε μέγεθος (ανάπτυξης). Ένα επιπλέον στοιχείο που ορισμένα κύτταρα και 
ανώτεροι σχηματισμοί επιδεικνύουν είναι και το φαινόμενο της κίνησης. Αναφέρθηκε 
ήδη το επίπεδο του κυττάρου και τα «ανώτερα επίπεδα» ή οι «ανώτεροι σχηματι-
σμοί». Τι εννοούμε όμως με αυτούς τους όρους;
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ΠΙΝΑΚΑΣ Ι. Επίπεδα οργάνωσης της ζωής

Οικοσυστημάτων ↑

Πληθυσμών (σύνολα ομοειδών 
οργανισμών ↑

Ατόμων (οργανισμών) ↑

Συστημάτων οργάνων ↑

Οργάνων ↑

Ιστών ↑

Κυττάρων ↑

Υποκυτταρικών δομών ↑

Μορίων (Βιομορίων) ↑

Εννοούμε κατ’ αρχήν τον ιστό (tissue), ο οποίος είναι σύνολο παρόμοιων στη μορ-
φή κυττάρων, που επιτελούν την ίδια λειτουργία (π.χ. επιδερμικός ιστός), τα όργανα 
{organs, π.χ. ο πνεύμονας ή το στομάχι στα ζώα, το φύλλο (leaf) ή ο βλαστός (stem 
- και αν είναι ξυλώδης αποκαλείται κορμός – the wooden stem is called trunk) στα 
φυτά}. Στο αμέσως παραπάνω επίπεδο βρίσκονται τα συστήματα οργάνων {organ 
systems, π.χ. πεπτικό, αναπνευστικό, κυκλοφορικό στα ζώα, σύνολο φυλλώματος, 
ριζώματος ή βλαστού (κορμού και διακλαδώσεων) στα φυτά}. Στο ανώτερο τέλος 
επίπεδο είναι ο οργανισμός (organism, φυτό ή ζώο), που εμπεριέχει όλα αυτά τα ορ-
γανικά συστήματα. Από το επίπεδο των Βιομορίων που μελετά σε βάθος η Βιοχημεία, 
έως το επίπεδο των οργανισμών, η μορφολογία και η λειτουργία αυτών των επιπέ-
δων μελετούνται από τη Βοτανική και τη Ζωολογία αντίστοιχα. Άνω του επιπέδου 
του οργανισμού τα φαινόμενα της ζωής μελετούνται από γενετικές και οικολογικές 
επιστήμες (πληθυσμιακή γενετική, πληθυσμιακή και γενική οικολογία). Το κύτταρο 
θα το μελετήσουμε αναλυτικότερα, εστιάζοντας στις επιμέρους δομές που το απο-
τελούν, δηλαδή τα μέρη του. Τα μέρη του κυττάρου τα αποκαλούμε και οργανίδια 
(organelles), αλλά επειδή ορισμένοι ερευνητές αποκαλούν οργανίδια μόνο τις μεμ-
βρανώδεις δομές ή και μόνο αυτές με τις διπλές μεμβράνες, προτιμούμε να τα απο-
καλούμε μέρη του κυττάρου ή υποκυτταρικές δομές (δομές κάτω από το κυτταρικό 
επίπεδο). Απλουστεύοντας, ίσως υπερβολικά, τολμούμε να πούμε ότι αν το κύτταρο 
ήταν ένα μηχάνημα (π.χ. ένα ρολόι) οι υποκυτταρικές δομές θα ήταν οι βίδες, οι ιμά-
ντες και τα γρανάζια του, γενικά τα εξαρτήματά του.
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ΣΧΗΜΑ 1.1.	 Ένδεκα	δομές	βιολογικού	ενδιαφέροντος	και	το	άτομο	για	σύγκριση.	
Τα	μεγέθη	δίδονται	σε	λογαριθμική	κλίμακα.	Σε	τρεις	περιπτώσεις	α)	λιπιδικά	μόρια,	
β)	πρωτεϊνικά	μόρια	και	γ)	ζωικό	και	φυτικό	κύτταρο	από	κοινού,	εμφανίζεται	επί	της	
κλίμακας	ανώτερο	και	κατώτερο	όριο	μεγέθους.	(Απόδοση	στα	ελληνικά	από:	https://
www.khanacademy.org/science/high-school-biology/hs-cells/hs-prokaryotes-and-
eukaryotes/a/prokaryotic-cells).

Ένα ένθετο για την ονοματολογία.
Οι οργανισμοί όλων των βασιλείων (φυτά, ζώα μύκητες κλπ.) έχουν ένα «επιστημο-
νικό ονοματεπώνυμο» στη λατινική γλώσσα, το οποίο γράφεται συνήθως υπογραμ-
μισμένο χειρόγραφα και με πλαγιαστή (italic) γραφή σε πληκτρολόγιο. Παράδειγμα 
ζώου Columba	 livia, το περιστέρι, φυτού Quercus	coccifera, ο πρίνος ή πουρνάρι, 
παράδειγμα μύκητα Amanita	muscaria, το κόκκινο, εντυπωσιακό, δηλητηριώδες μα-
νιτάρι, με τις λεύκες κηλίδες (στην πράξη βλέπουμε το καρπόσωμα του οργανισμού). 
Το πρώτο συστατικό του ονόματος είναι το γένος (Genus, πληθυντικός genera) και 
μαζί με το δεύτερο συνιστούν το είδος (species, όμοια λέξη και στον πληθυντικό). 
Δεν αναφέρουμε ποτέ μόνο του το δεύτερο συνθετικό. Αν έχουμε πριν λίγο ξαναα-
ναφερθεί στο μύκητα π.χ., τη δεύτερη φορά μπορούμε να γράψουμε μόνο το αρχικό 
του γένους (A.	muscaria), ή αν αναφερόμαστε σε συγγενικό είδος του ίδιου γένους 
μπορεί πάλι να αναγραφεί το αρχικό του γένους και το όνομα του συγγενούς είδους, 
π.χ. για τη φάσσα – συγγενή του περιστεριού C.	palumbus, ή για την αριά ή αζίλακα, 
συγγενή του πρίνου Q.	ilex. Τα γένη ανήκουν σε οικογένειες, οι οικογένειες σε τάξεις 
κλπ., αλλά αυτά θα τα διδαχθείτε αναλυτικότερα σε μαθήματα όπως η Συστηματική 
Βοτανική, η Γενική Εντομολογία κ.α.
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ΟΙ ΚΥΡΙΕΣ ΔΟΜΕΣ  
(ΤΑ ΚΥΡΙΟΤΕΡΑ ΜΕΡΗ) ΤΟΥ ΚΥΤΤΑΡΟΥ

Στην αρχή της παρουσίασης των κυριότερων δομών του ευκαρυωτικού κυττάρου 
(eukaryotic cell), θα αναφερθούμε στις σημαντικότερες επιμέρους δομές που είναι 
κοινές τόσο σε φυτικά όσο και σε ζωικά κύτταρα και στη συνέχεια, μετά από μια 
ιδιαίτερη αναφορά στις μεμβράνες, θα αναφερθούμε στις τρεις επιπλέον δομές, που 
είναι αποκλειστικές και χαρακτηριστικές του φυτικού κυττάρου.

ΣΧΗΜΑ 1.2. Ζωικό	και	φυτικό	κύτταρο:	Σε	αυτή	 τη	σχηματική	απόδοσή	τους,	οι	
δομές	που	είναι	μόνο	στο	φυτικό	κύτταρο	είναι	γραμμένες	με	έντονα	ψηφία.	Οι	κοινές	
δομές	είναι	με	συνήθη	ψηφία	και	δεικνύονται	εκατέρωθεν	στους	δύο	τύπους	κυττάρων	
(Απόδοση	στα	ελληνικά	από:	https://www.expii.com/t/cell-membrane-10332).

A) Η κυτταρική μεμβράνη (cell membrane). Η κυτταρική μεμβράνη περι-
κλείει το κύτταρο, το καθορίζει, συγκρατεί μαζί το περιεχόμενό του και 
του προσφέρει προστασία, κυρίως χημική. Το σημαντικότερο μέρος της 
χημικής προστασίας οφείλεται στην εκλεκτική διαπερατότητα (selective 
permeability) της κυτταρικής μεμβράνης, που επιτρέπει την είσοδο σε 
ορισμένα στοιχεία και χημικές ενώσεις, ενώ προσπαθεί να αποτρέψει την 
είσοδο άλλων. Η χημική σύσταση της μεμβράνης αποκαλύπτει ότι αποτε-
λείται από λιπίδια και πρωτεΐνες σε αναλογία δύο προς ένα. Λεπτομερέ-
στερα για τη δόμησή της (το χτίσιμό της) θα αναφερθούμε στο αντίστοιχο 
κεφάλαιο. Η ύλη στο εσωτερικό του κυττάρου χαρακτηρίζεται ως κυττα-
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ρόπλασμα (ή κυτόπλασμα = cytoplasm). Το κυτταρόπλασμα χωρίς τα διά-
φορα κυτταρικά οργανίδια αποτελείται συχνά κυτταροδιάλυμα (cytosol). 
Σε βιβλία βοτανικής η κυτταρική ή κυτταροπλασματική μεμβράνη μπορεί 
να αναφέρεται και με το όνομα πλασμαλήμμα (plasmalemma).

B) Ο πυρήνας (nucleus). Ο πυρήνας είναι από τα μεγαλύτερα οργανίδια που 
περικλείονται εντός του κυττάρου, συνήθως είναι από τα οπτικά πυκνό-
τερα (από τα πιο σκουρόχρωμα, όταν κοιτάμε τα κύτταρα σε φωτονικό 
μικροσκόπιο, light microscope) και ασφαλώς είναι η σημαντικότερη από 
τις δομές του κυττάρου. Από τον πυρήνα εκπορεύονται οι απαραίτητες 
εντολές για την ομαλή ζωή και την λειτουργία του κάθε κυττάρου, σε 
οποιονδήποτε ευκαρυωτικό οργανισμό. Κύτταρα στα οποία αφαιρείται ο 
πυρήνας τους, μετά από λίγο πεθαίνουν. Υπάρχουν εξαιρέσεις ζωντανών 
απύρηνων κυττάρων, οι οποίες θα αναφερθούν στη συνέχεια. Η ύλη στο 
εσωτερικό του πυρήνα ονομάζεται πυρηνόπλασμα. Εξωτερικά ο πυρήνας 
περιβάλλεται από διπλή πυρηνική μεμβράνη, δηλαδή μία μεμβράνη που 
αντιστοιχεί σε πάχος και δομή με δύο κυτταρικές μεμβράνες, η μία μέσα 
από την άλλη. Αυτή η διπλή μεμβράνη αναφέρεται συχνά και ως πυρηνικός 
φάκελος (nuclear envelop). Η πυρηνική μεμβράνη φέρει μικρά κυκλικά 
ανοίγματα (οπές, τρύπες), τα οποία ονομάζονται πυρηνικοί πόροι (nuclear 
pores). Αυτοί οι πόροι χρησιμεύουν για την επικοινωνία μεταξύ της μάζας 
του πυρήνα (πυρηνοπλάσματος, karyoplasm) και του κυτταροπλάσματος. 
Σε παρατήρηση με ηλεκτρονικό μικροσκόπιο σάρωσης (scanning electron 
microscope) οι πυρηνικοί πόροι δίνουν στον πυρήνα μια περίεργη εικόνα, 
που θυμίζει οπτικά το σεληνιακό έδαφος με τους κρατήρες του. Μια ιδι-
αίτερη περιοχή του πυρήνα ονομάζεται πυρηνίσκος (nucleolus). Αυτή η 
περιοχή έχει διαφορετική οπτική πυκνότητα από τον υπόλοιπο πυρήνα. 
Παρατηρώντας τον πυρηνίσκο σε φωτονικό μικροσκόπιο, άλλοτε φαίνεται 
φωτεινότερος και άλλοτε σκοτεινότερος από τον υπόλοιπο πυρήνα.
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ΣΧΗΜΑ 1.3. Πυρήνας,	 εκτός	 από	 αυτόν	 και	 τα	 μέρη	 του	 (χρωματίνη,	 πυρηνί-
σκος,	 πυρηνική	 μεμβράνη	 ή	 πυρηνικός	 φάκελος	 με	 πυρηνικούς	 πόρους)	 διακρί-
νεται	 και	 το	 τραχύ	Ε.Δ.,	 που	 συνεργάζεται	 για	 τη	 διακίνηση	 των	mRNAs	 (Απόδοση	
στα	 ελληνικά,	όρων	σχήματος	που	 ελήφθη	από:	https://www.ck12.org/c/life-science/
nucleus/?by=community).

Εντός του πυρήνα περιέχεται το δεσοξυριβονουκλεϊκό οξύ (DNA), που 
έχει καταγεγραμμένες όλες τις απαραίτητες οδηγίες, για όλες ανεξαιρέ-
τως τις λειτουργίες του οργανισμού. Το DNA βρίσκεται μαζί με πρωτεΐνες 
(κυρίως ιστόνες) και άλλα συστατικά για να το καθιστούν λειτουργικό και 
αυτό το σύνολο DNA, ιστονών κλπ. αποκαλείται χρωματίνη (chromatin). 
Το τμήμα του DNA που βρίσκεται στην περιοχή του πυρηνίσκου είναι 
υπεύθυνο για τη σύνθεση του ριβοσωμικού ριβονουκλεϊκού οξέος (rRNA). 
Για το DNA και τις τρεις μορφές του RNA θα αναφερθούμε αναλυτικό-
τερα στο κεφάλαιο της χημείας του κυττάρου και στο υποκεφάλαιο του 
κεντρικού δόγματος της βιολογίας. Εκεί θα μιλήσουμε και για τις περιπτώ-
σεις που η χρωματίνη συμπυκνώνεται και σχηματίζει τα χρωμοσώματα. 
Προς το παρόν αναφέρουμε ότι επειδή το DNA βρίσκεται στον πυρήνα, 
ενώ επίσης και το RNA πρωτοαπομονώθηκε από κυτταρικό πυρήνα, ονο-
μάζονται και τα δύο πυρηνικά ή (από το πυρήνας = nucleus), νουκλεϊκά 
οξέα (nucleic acids).
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ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΦΥΤΙΚΟΙ ΙΣΤΟΙ

Στην αρχή του δεύτερου μέρους αυτού του συγγράμματος, υπενθυμίζουμε τον ορισμό 
για τον ιστό (tissue), που είναι ένα σύνολο παρόμοιων στη μορφή κυττάρων, που 
επιτελούν την ίδια λειτουργία. Κύτταρα που δεν έχουν σχηματίσει ακόμη χαρακτη-
ριστικά, που να τα εντάσσουν σε κάποιο ιστό, ονομάζονται αδιαφοροποίητα και η 
διαδικασία λήψης (απόκτησης) χαρακτηριστικών που θα τα εντάξουν σε κάποιον από 
τους ιστούς, αποκαλείται διαφοροποίηση. Οι κυριότεροι ιστοί του φυτικού σώματος, 
που θα μελετήσουμε θεωρητικά και εργαστηριακά, είναι ο επιδερμικός (εξωτερικός, 
προστατευτικός ιστός), οι στηρικτικοί ιστοί (κολλέγχυμα και σκληρέγχυμα), ο αγω-
γός ιστός (που και οι δύο κατηγορίες του έχουν αγωγό ρόλο, δηλαδή ρόλο μεταφοράς 
υγρών), οι παρεγχυματικοί ιστοί (λιγότερο διαφοροποιημένοι γενικά ιστοί, οι οποί-
οι υπάρχουν σε πάρα πολλές παραλλαγές, στις σημαντικότερες από τις οποίες θα 
αναφερθούμε κατά τη μελέτη των φυτικών οργάνων στα οποία συναντώνται) και οι 
μεριστωματικοί ιστοί (τελείως αδιαφοροποίητοι, με ρόλο πολλαπλασιασμού κυττά-
ρων κατ’ αρχήν, τα οποία στη συνέχεια θα διαφοροποιηθούν και θα ενταχθούν σε 
ιστούς). Λόγω του ότι οι παρεγχυματικοί είναι οι λιγότερο διαφοροποιημένοι ιστοί, 
γι’ αυτό και ο παρεγχυματικός ιστός γενικά αποκαλείται θεμελιώδης ή βασικός ιστός 
(fundamental or ground tissue), μπορούμε να αρχίσουμε από αυτούς την περιγραφή 
των κυττάρων και των ιστών.
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ΣΧΗΜΑ 2.1.	 Θεμελιώδης	 ιστός	 (διακρίνεται	η	θέση	του)	σε	εγκάρσια	τομή	ρίζας.	
Στο	αντίστοιχο	κεφάλαιο	θα	δούμε	ότι	αποκαλείται	φλοιώδες	παρέγχυμα	ή	παρεγχυμα-
τικός	φλοιός.	Τα	αγγεία	ξύλου	και	ο	ηθμός	(μέρη	του	αγωγού	ιστού),	συχνά	στα	σχή-
ματα	αναφέρονται	ως	ξύλωμα	και	φλοίωμα	αντίστοιχα,	χάριν	συντομίας.	(Από:	http://
leavingbio.net/structure-flowering-plants/).

ΠΑΡΕΓΧΥΜΑΤΙΚΟΙ ΙΣΤΟΙ
Ως γενική αρχή, αν και με αρκετές εξαιρέσεις, τα παρεγχυματικά κύτταρα είναι περί-
που σφαιρικά, ωοειδή ή ελλειψοειδή, έχουν σχετικά λεπτά κυτταρικά τοιχώματα και 
σημαντικούς έως πολύ μεγάλους μεσοκυττάριους χώρους. Επίσης, γενικά, είναι από 
τα πιο υδαρή κύτταρα, δηλαδή σ’ αυτά συναντώνται οι υψηλότερες τιμές περιεκτι-
κότητας σε νερό. Παρεγχυματικός ιστός (parenchymatic tissue) σε διάφορες μορφές, 
συναντάται στο βλαστό, τη ρίζα, το μεσόφυλλο, το μεσοκάρπιο κλπ. Τα παρεγχυμα-
τικά κύτταρα μπορεί συχνότερα να έχουν αποθηκευτικό ή φωτοσυνθετικό ρόλο, αλλά 
δεν αποκλείεται να έχουν και άλλους ρόλους, όπως εκκριτικό, διευκόλυνση ανταλλα-
γής αερίων κλπ. Επειδή τα παρεγχυματικά κύτταρα των διαφόρων τύπων είναι αρκε-
τά διαφορετικά, σε ότι αφορά το σχήμα, τα περιεχόμενα οργανίδια και επομένως και 
τη λειτουργία τους, κρίθηκε πρακτικό να περιγράφονται οι σημαντικότεροι εξ αυτών, 
στα φυτικά όργανα που συναντώνται.
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ΣΤΗΡΙΚΤΙΚΟΙ ΙΣΤΟΙ
Όπως λέει το όνομά τους, αυτοί οι ιστοί έχουν ως κύριο ρόλο να συνεισφέρουν στη 
στήριξη του όλου φυτικού σώματος, πολύ περισσότερο από άλλους ιστούς, που δεν 
έχουν αντίστοιχη εξειδίκευση. Η δομή επομένως, που έχουν ιδιαίτερα αναπτύξει, 
κατά τη διάρκεια της εξέλιξής τους, είναι το κυτταρικό τοίχωμα των κυττάρων τους. 
Αντίστροφα τα κύτταρά τους έχουν αμελητέα ή καθόλου κενά ανάμεσά τους (ελάχι-
στους έως καθόλου μεσοκυττάριους χώρους). Έχουν λοιπόν κύτταρα με παχιά κυτ-
ταρικά τοιχώματα.

Ιδιαίτερα εξειδικευμένος στηρικτικός ιστός θεωρείται το σκληρέγχυμα 
(sclerenchyma), τα κύτταρα του οποίου, αφού μεγαλώσουν και μετά την ανάπτυξη 
των ισοπαχών κυτταρικών τους τοιχωμάτων, τα οποία έχουν επιπλέον ενίσχυση με 
λιγνίνη, στην πλειοψηφία τους πεθαίνουν, ώστε να μην καταναλώνουν ενέργεια.

ΣΧΗΜΑ2.2.	 Σκληρεγχυματικός	ιστός	σε	εγκάρσια	τομή.	Στα	δευτερογενή	τοιχώμα-
τα	έχει	εναποτεθεί	λιγνίνη	για	αποτελεσματικότερη	στήριξη	των	παρακειμένων	ιστών.		
(Από:	https://www.britannica.com/science/sclerenchyma).

Σκληρεγχυματικά κύτταρα υπάρχουν σε δύο τύπους: Στον πρώτο περιλαμβάνονται οι 
σκληρεγχυματικές ίνες (fibers), οι οποίες συνήθως είναι κύτταρα με μεγάλο μήκος. 
Στον δεύτερο, οι συνήθως βραχύτερες σκληρεΐδες (sclereids). Αντίθετα οι κολλεγχυ-
ματικοί ιστοί, αναπτύσσουν ανισοπαχή τοιχώματα. Οι αυξημένες παχύνσεις εντοπί-
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ζονται στα άνω και κάτω τοιχώματα στο πλακώδες κολλέγχυμα ή κολλέγχυμα κατά 
πλάκας (lamellar collenchyma) , ενώ τα ιδιαίτερα παχιά τοιχώματα εντοπίζονται στις 
γωνίες στο γωνιώδες κολλέγχυμα (angular collenchyma).

ΣΧΗΜΑ 2.3.	 Πλακώδες	κολλέγχυμα	(Από:	https://image3.slideserve.com/5415363/
lamellar-collenchyma-in-castor-bean-stem-l.jpg).
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ΣΧΗΜΑ 2.4.	 Γωνιώδης	κολλεγχυματικός	 ιστός	σε	 εγκάρσια	 τομή	βλαστού	κισσού	
(Hedera	helix).	Στη	μεγάλη	εικόνα	διακρίνεται	κάτω	από	την	επιδερμίδα	και	λεπτομε-
ρέστερα	κάτω	αριστερά.	(Από:	https://mmegias.webs.uvigo.es/02-english/1-vegetal/v-
imagenes-grandes/colenquima_angular.php).

Τα κολλεγχυματικά κύτταρα δεν περιέχουν λιγνίνη στα τοιχώματά τους και, λόγω 
αυτού του γεγονότος, καθώς και εξαιτίας της ανισομερούς πάχυνσης, αν και υστερούν 
σε στηρικτική ικανότητα από το σκληρέγχυμα, υπερτερούν σε ευλυγισία. Επίσης τα 
κολλεγχυματικά κύτταρα μπορεί να έχουν λίγους χλωροπλάστες και να επιτελούν, 
έστω και υπολειμματικά τη λειτουργία της φωτοσύνθεσης. Όταν αναφέρεται μια υπο-
λειμματική λειτουργία σημαίνει ότι διεξάγεται σχεδόν σε αμελητέο βαθμό και είναι 
υπόλειμμα της ολοδύναμης λειτουργίας των κυττάρων στην αρχή της εξέλιξης των 
φυτών. Δηλαδή, πριν εξελιχθούν οι ιστοί, όταν όλα τα κύτταρα επιτελούσαν περίπου 
στον ίδιο βαθμό, όλες τις λειτουργίες. Στηρικτικοί ιστοί συναντώνται στο βλαστό, 
κοντά στην επιδερμίδα και επίσης κοντά ή γύρω από τις ηθμαγγειώδεις δεσμίδες 
(σχηματισμούς του αγωγού ιστού, στους οποίους θα αναφερθούμε στο κεφάλαιο που 
αφορά αυτόν τον ιστό). Αντίστοιχα μπορεί να υπάρχουν στη ρίζα ή και στα φύλλα, 
ιδίως στην κεντρική ηθμαγγειώδη δεσμίδα (αυτό που λέμε κοινά κεντρικό νεύρο του 
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